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RESUMO 

 

Este artigo tem como intuito explicar os fenômenos storytelling e transmedia 

storytelling e como estes se relacionam com as narrativas mitológicas. Nesta análise 

será feita a abordagem das definições dos fenômenos citados segundo Maurício Mota, 

Henry Jenkins (2009) e Adenil Alfeu Domingos (2008). Também será analisado como a 

narrativa de Harry Potter de J.K. Rowling (1997-2007) consegue influenciar o 

comportamento dos jovens, por meio das múltiplas plataformas para atingir o público-

alvo. 
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INTRODUÇÃO 

 

O ato de contar histórias vem sendo difundido e acompanhado pela civilização 

por alguns milhares de anos, seja em contos bíblicos, histórias factuais ou que narrativas 

informativas que comunicam algum acontecimento. Essas histórias podem ter a 

finalidade de entretenimento, educação, ou até mesmo explicar nossa concepção de 

mundo, já que até um artigo científico tem certa narratividade. O modo de contar 

histórias pode se modificar com o passar dos tempos, com o aparecimento de 

tecnologias, como a escrita, exigindo novas linguagens, e são reestruturados à medida 

que aparecem novos suportes que exigem novas maneiras de narrar a vida. As 

adaptações e variações ocorrem de forma cultural, com o objetivo de atingir ainda mais 

os receptores, em termos tanto de qualidade como quantidade de informação. Não é por 

acaso que o século passado foi chamado o “Século da Informação”, já que explodiram 

meios e formas de interação na sociedade. Além das estruturas das histórias se 

modificarem, os meios de veiculação também romperam paradigmas, dando surgimento 
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a novos caminhos e formas de transmitir certos conteúdos, por vezes milenares, mas 

sempre retomados com novas nuanças e roupagens.  

De modo sucinto, pode-se mostrar que nos primórdios, as narrativas eram feitas 

em torno de fogueiras com símbolos e desenhos nas paredes informando os habitantes 

da tribo, por exemplo, os modos de caça para a sobrevivência da espécie. Depois 

surgiram os hieróglifos, em que ícones dos objetos iam sendo desenhados e, com o 

passar do tempo, estilizados em diagramas de idéias dos mesmos, principalmente no 

oriente. Com a evolução da sociedade, surge a escrita como representação visual da 

linguagem oral, dando nascimento à literatura, uma espécie de linguagem com a qual se 

procurava adentrar a problemática existencial humana com mais contundência, já que a 

história narrada tratava da vida dos homens de modo generalizante, por meio da história 

de vida de um herói vencedor ou picaresco. É na alteridade que o homem amplia seus 

horizontes, como nos assegura Bakhtin, no texto autobiográfico, em que o autor cria um 

ele como se fosse seu próprio eu. 

 

O valor biográfico pode ser o princípio organizador da narrativa que 

conta a vida do outro, mas também pode ser o princípio organizador do que eu 

mesmo tiver vivido, da narrativa que conta minha própria vida, e pode dar 

forma à consciência, à visão, ao discurso, que terei sobre minha própria vida” 

(BAKHTIN, 2000, p. 166). 

 

  

Depois do século XVIII, aparecem as mídias escritas e mais recentemente as 

radiofônicas e televisivas, como conhecemos hoje, direcionadas a públicos de massa  

Depois do surgimento desses meios de comunicação de massa na sociedade, eles 

começaram a se multiplicar continuamente, o que nos faz pensar sempre em novas 

tendências de formas de comunicação e informação, em que a última tecnologia passa a 

ser o meio da mensagem e até mesmo a própria mensagem. Vivemos na era das 

tecnologias inteligentes e a democratização do ato de narrar tornou-se um imperativo. 

As mídias sociais permitiram que todos os usuários da Web 2.0 fossem sujeitos ativos 

na comunicação, fazendo desaparecer a comunicação linear, para uma comunicação de 

360°que considera o receptor da mensagem tão ativo quanto o seu emissor.   

Desde o lançamento do livro de Christian Salmon, “Storytelling: la machine à 

fabriquer des histoires et à formater les esprits”, o termo “storytelling’ vem ocupando 

lugar na mídia como a narrativa capaz de persuadir, muitas vezes usadas pelo 

marketing. Por exemplo, o simples ato de narrar histórias de vida na mídia passou a 
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denominar-se Storytelling. Não há duvidas, que o storytelling sempre esteve presente na 

sociedade, até mesmo entre os homens da era primordial, principalmente com os mitos e 

ritos. Tais histórias reaparecem, atualmente na mídia, influenciando sobremaneira nosso 

cotidiano. Os mitos clássicos eram utilizados pelo homem que se impressionava com o 

inexplicado do seu entorno, criando deuses e figuras metafóricas que pudessem dar 

sentido a esse mundo invisível. Essas narrativas continuaram a existir através dos 

séculos para explicar o universo e o lugar que o ser humano nele ocupa. Tanto nas 

sociedades tribais quanto na sociedade clássica, o mito foi utilizado como alicerce das 

religiões e também tinha a função de manter a ordem entre os indivíduos, já que o mito 

impunha modos de vida, ao determinar exemplos de condutas a serem seguidos por 

todos. Os mitos foram transmitidos na sociedade primeiramente de forma oral, depois 

na literatura com escritos das aventuras dos heróis mitológicos, principalmente nas 

epopéias, que até hoje são consideradas narrativas verídicas, e atualmente podemos 

encontrar tais narrativas em diversas plataformas, nas mais diversas mídias, em que o 

homem comum tornou-se o herói da suas próprias aventuras.  

Embora o mito não seja um objeto, um conceito ou uma idéia, mas sim, um 

modo de significação, ele precisava de uma forma para se manifestar e expandir-se entre 

os pares de uma comunidade. Assim, não se há de definir o mito pelo objeto de sua 

mensagem, mas pelo modo como a profere uma crença dentro de um contexto, atuando 

ideologicamente entre todos os sujeitos que atinge.  

Assim foi que Roland Barthes (1973) entendeu que o mito, na sociedade 

capitalista, não é mais construído apenas com a linguagem verbal, mas que ele está 

presente até mesmo no design de um automóvel, que se apresenta como uma ideologia 

de força, poder, rapidez e objeto que, ideologicamente, mostra status. O automóvel 

passou a representar o predomínio da classe dominante sobre a dominada, sendo, 

portanto, um discurso visual ideologicamente construído, ou seja, um objeto que projeta 

o mito além da sua funcionalidade primeira. Em outras palavras, se o herói clássico 

necessitava de um bom cavalo para vencer suas batalhas, o herói moderno, membro da 

sociedade capitalista, precisa de um bom carro para vencer na vida; se o cavaleiro 

medieval precisava de uma armadura, o homem moderno precisa de uma roupa de grife 

e assim por diante. Desse modo, entendemos que o nível profundo do storytelling não se 

transforma de eras em eras; o que muda são seus ingredientes, sua maneira de ser 

narrado, já que o meio acaba por atuar diretamente sobre a mensagem. Nosso objetivo, 

portanto, é tratar agora do storytelling como um estudo de caso de grande repercussão 
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na mídia atual. Esse storytelling está presente nas novas tecnologias como a Internet, e 

nos best-sellers da era multimídia. Neste artigo, trataremos da história de vida do herói 

Harry Potter. Sua saga têm sido um dos mais comentados temas e um dos principais 

heróis da atualidade, principalmente, nas novas mídias sociais da web 2.0. É esse 

fenômeno transmidiático que nos servira de base de argumentação neste artigo. 

 

1 - Storytelling e Transmedia Storytelling 

 

Com o avanço da tecnologia, o storytelling acabou evoluindo para o Transmedia 

Storytelling, ou seja, uma nova forma de narrativa que envolve o uso de diferentes 

mídias para contar uma história. Não se trata de somente contar a mesma história 

usando meios diferentes, mas sim, utilizar os diversos meios a fim de complementar a 

história para o público – tais meios que podem ser: internet, TV, filmes, jogos, histórias 

em quadrinhos, livros entre outros. Ao contrário de adaptações que ocorrem de um 

formato para outro, no Transmedia Storytelling todas estas plataformas contribuem de 

alguma forma para o enredo original, sem alterá-lo de maneira significativa. Por 

isso, grandes marcas estão apostando neste formato, já que é uma forma de se inserirem 

na vida do consumidor através de mais canais de entrada. Segundo Maurício Mota: 

O que bateu com mais força foi a questão em torno do tal Transmedia 

Storytelling: uma estratégia focada em marca como conteúdo. E não marca 

COM conteúdo ou marca bancando o conteúdo. Olhando superficialmente, 

poderíamos chamar transmedia storytelling de: Conteúdo 360, Convergência, 

Entretenimento Cross-Media, Marketing Integrado, Media Agnostic, 

Entretenimento Multiplataforma e Comunicação multidisciplinar. Contar 

história transpondo mídias é uma coisa tão básica, tão essencial, simples e 

muito poderosa. Quando você tem um seriado como Heroes, que foi construído 

desde o início como ativo de “transmedia storytelling” você fica se 

perguntando se os caras usaram o termo só para tirar onda ou se eles 

entregaram o que o termo promete. (2007) 

Uns dos primeiros exemplos mais significativos de transmedia storytelling foi a 

trilogia de filmes Matrix (2000) dos irmãos Wachowski e a série de TV Heroes da NBC. 

O filme Matrix lançou um jogo homônimo que permitia aos jogadores entenderem um 

pouco mais da história do protagonista Neo. Este tipo de possibilidade faz com que os 

fãs da obra não se desliguem da história logo após terminarem de assistir ao filme, mas 

continuam a entender o enredo e se apegam mais a trama e aos personagens. Já a série 

Heroes lançava junto com os episódios da TV, histórias em quadrinhos sobre a trama, 
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além de contar com um site no qual o público interagia e ajudava na criação de novos 

personagens da série. 

Henry Jenkins, o criador do termo Transmedia Storytelling fez um artigo em 

2003 analisando o mercado de entretenimento de massa e percebeu que contar várias 

histórias em múltiplas plataformas poderia tornar os personagens mais convincentes e 

interessantes. Em 2009 ele escreveu o livro “Cultura da Convergência” e 

definiu Transmedia Storytelling como a narrativa de histórias por meio de múltiplas 

formas de mídia, de forma que cada uma faça contribuições distintas para a 

compreensão de um fã. Assim, ao utilizar diferentes formatos de mídia, cria-se “pontos 

de entrada” onde os consumidores podem ficar imersos em outro mundo e fidelizando 

sua audiência. 

Já vimos antes aqui, que narrar histórias sempre foi importante para a sociedade, 

pois elas cultuavam exemplos quais os indivíduos deveriam seguir de modelo, os heróis. 

Os storytellings dão sentido ao mundo do homem desde sempre e hoje estão mais fortes 

graças às diferentes mídias, suportes e tecnologias. Os mitos como forma de storytelling 

sempre moldaram o pensamento das pessoas, fazendo com que elas afirmassem suas 

crenças e seguissem as regras do grupo no qual viviam. 

Os storytellings estão presentes hoje com narrativas aos moldes dos mitos 

antigos: com um herói enfrentando problemas, amadurecendo espiritualmente e 

ensinando ao público lições de moral. Tal estrutura narrativa foi denominada por Joseph 

Campbell como Monomito, o qual possuía três grandes estágios – a partida, a iniciação 

e o retorno – e está presente atualmente repassando valores e lições para o público 

infanto-juvenil. Na mídia temos diversos exemplos destas narrativas como Senhor dos 

Anéis, Star Wars, Crônicas de Nárnia, Crônicas de Spiderwick, Avatar e Harry Potter. 

Tais narrativas voltadas para os jovens sempre vem acompanhadas de filmes, 

jogos, sites interativos e produtos, já que seu público alvo é o mais ativo e integrado às 

novas mídias e redes sociais. Os jovens sempre estão conectados às tecnologias e se 

reúnem em grupos de interesse comum, fazendo um marketing involuntário para as 

produtoras e marcas. Harry Potter que depois que seu primeiro livro foi adaptado para o 

cinema, fez um sucesso tão grande que seus fãs criavam fóruns de discussão onde 

criavam histórias alternativas para a trama do bruxo, as chamadas fan fictions. Tais fan 

fictions eram lidas por outros fãs, fazendo com que a marca Harry Potter ficasse cada 

vez mais famosa e com mais seguidores. Os jogos lançados em paralelo com os filmes 
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faziam com que os jogadores descobrissem mais informações sobre a história do bruxo 

e continuassem com um elo com este. 

 

2- Harry Potter e o Storytelling 

 

 Há milhares de anos, o storytelling dá sentido ao mundo do homem, fazendo 

com que este aprenda valores e molde seus pensamentos. Pode-se afirmar que hoje o 

storytelling gera milhares de cifras para empresas de entretenimento, mas ainda sim 

continua a educar e influenciar um número significativo de pessoas, como o caso da 

saga de Harry Potter. 

 Publicados de 1997 a 2007, os livros foram traduzidos para 69 idiomas e 

venderam mundialmente 400 milhões de exemplares. Segundo a edição 652 da revista 

Época, a saga do bruxo forma a série infanto-juvenil de livros mais vendida da história. 

No cinema, Harry Potter já é a franquia de maior sucesso em toda a história do cinema. 

De 2001 a 2009, os seis filmes da saga faturaram 5,4 bilhões de dólares em bilheteria, 

ou 1 bilhão de dólares por sequência, um recorde no gênero. Mais que o dobro do que 

ganhou cada filme da série Guerra nas Estrelas – de 1977 a 2005, um clássico de 

George Lucas que cultiva fãs até hoje. 

 Mais do que uma febre infanto-juvenil ou produto de modismos, Harry Potter 

mudou a geração “nerd” dos anos 2000 da mesma forma que Goethe influenciou a 

juventude do século XVIII com o ultra-romantismo ou James Dean serviu de modelo 

para os rapazes com jaquetas de couro e motocicleta. Toda geração adota, cultiva e 

acaba se moldando de acordo com seus símbolos culturais e Harry Potter é o símbolo da 

geração atual. A série de livros durou sete anos e a sua duração permitiu influenciar as 

pessoas durante um amplo período – que aborda a entrada e a saída da adolescência, 

uma época importante para a adoção de valores, quando as pessoas enfrentam dilemas 

existenciais e crises de identidade. A relação da série com magia e ocultismo gerou uma 

polêmica entre os que viam nela mensagens éticas, até cristãs, e outros que enxergavam 

influências pagãs e agnósticas já que não há Deus no mundo de Harry. Muitas 

comunidades tentaram banir os livros da série de Rowling do alcance das crianças, pois 

afirmavam que as incitavam a ter contato com magia negra e paganismo. Porém, o 

bruxinho consegue transmitir valores morais com um peso muito maior do que as 

acusações ortodoxas de alguns cristãos. 
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O principal dilema de Harry Potter é permanecer fiel a seus valores diante dos 

desafios. Os personagens da série se situam em vários estágios do desenvolvimento 

moral. O mais básico é a obediência baseada na punição, representada pelo elfo Dobby 

que realiza autopunição. O segundo estágio moral seria o individualismo. Quando 

Draco Malfoy, o jovem inimigo de Harry que para vencer na disputa da escola, passa 

por cima dos sentimentos de qualquer pessoa. O terceiro estágio representa a orientação 

interpessoal, quando o mais importante são as pessoas queridas. É a característica de 

Ron Weasley, melhor amigo de Harry. O quarto estágio, mais sofisticado, é o da lei e da 

ordem. É Hermione Granger que sempre fica indignada quando Harry e Ron quebram 

alguma regra. O estágio mais elevado da razão moral, representado pelo próprio Harry, 

é quando o mais importante são os direitos individuais. Harry desobedece às leis do 

mundo dos bruxos quando considera isso necessário para enfrentar um mal maior. 

A primeira lição em Hogwarts, a escola de magia de Harry Potter, é a 

importância dos estudos. Em cada episódio da série, os ensinamentos, truques, poções 

ou encantamentos que os jovens adquirem são usados para combater seus inimigos. O 

reflexo disso é que a geração atual é a mais angustiada com melhor qualificação para 

evoluir na profissionalmente. Na era do conhecimento, a riqueza é gerada por inovações 

e por trabalho qualificado. A saga também conta com situações fictícias que ajudam a 

orientar os leitores em relação às noções de tolerância à diversidade, já que esta geração 

é formada em escolas que incorporaram, na última década, políticas de inclusão. 

Apesar de órfão, a família tem um papel central na evolução de Harry Potter. Na 

falta de uma família, o órfão Harry encontra uma entre os amigos de Hogwarts Ron 

Weasley e Hermione Granger, além de professores como Dumbledore e a professora 

McGonagall. Esse é o retrato de uma família contemporânea, não mais centrada na 

figura paterna ou materna. Assim como Harry, muitas crianças vêm de lares com 

arranjos familiares diversos ou famílias desestruturadas. Nem todos esses valores são 

novos, ou exclusivos da série de Harry Potter, mas os personagens expressam um 

idealismo necessário hoje para que os jovens se espelhem. 

Harry Potter tornou-se um fenômeno graças à necessidade infantil de magia, já 

que os contos de fadas clássicos não mais satisfaziam as crianças. O público infantil 

estava saturado de histórias aos moldes Disney, sempre com as mesmas problemáticas, 

superficialidade e sem elementos reais do cotidiano das crianças. Rowling trouxe para 

suas histórias temas como a morte, rivalidade, questionamento de autoridades, quebra 

de regras entre outros assuntos pouco comuns em histórias infantis, porém que 
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despertam o interesse do público por aproximar a história da realidade em que eles 

vivem. 

Segundo Bettelheim (1980), as histórias infantis com elementos arquetípicos 

(como bruxas, por exemplo) produzem o efeito de sentido de verdade para a criança que 

o aceita como real. Harry era uma criança de 11 anos no primeiro livro, então fez com 

que houvesse uma identificação com o público infantil, criando uma ligação forte entre 

os leitores e o personagem. Ao longo dos livros, Harry vai crescendo e amadurecendo 

assim como seus leitores, fazendo com que o vínculo entre eles não cesse. 

Jenkins (2009) afirma que Harry Potter pode ser classificado como uma 

“lovemark” ou “capital emocional” graças à enorme influência na vida dos fãs. As 

aventuras do bruxo conseguem persuadir o público e ser um meio de produção de 

ideologia. Essa expressão foi criada por Kevin Roberts, para seu livro homônimo, 

lançado em 2004. Uma lovemark é aquela marca que transcende o limite do racional. 

São marcas que possuem uma notória capacidade de fazerem parte de seus 

consumidores, que quando chegam nesse estágio, deixam de serem consumidores para 

tornarem-se fãs. 

Existem alguns fãs que se apegaram tanto as histórias de Harry que criaram seus 

alter egos no mundo mágico do bruxo. Vários deles criam árvores genealógicas de sua 

família bruxa, ou mestiça, os denominados “trouxas”. O público se envolveu fortemente 

com a trama e sentiram a necessidade de fazer parte deste mundo mágico, e isso os 

ajudou a enfrentar problemas reais do cotidiano. A Warner Bros. detentora dos direitos 

autorais criou diversas formas de lucrar com a paixão dos fãs: lançou games, bonecos, 

grife de roupas, chapéus, varinhas e até os mais inusitados produtos como a vassoura 

Nimbus 2000. Para este novo tipo de público, não basta apenas ler as histórias ou 

assistir aos filmes, é necessário viver na esfera de Hogwarts, ser um Harry Potter. 

Com a ânsia de fazer parte do mundo de Potter, os fãs se empenharam em fazer 

as fan fictions. Esses textos nascem nos meios eletrônicos e vem ganhando espaço cada 

vez maior entre os aficionados desse tipo de narrativa. Armazenadas em domínios 

denominados Fandoms, as fan fics são contos, pequenas histórias e até mesmo romances 

escritos e lidos por fãs a partir de uma história pré-existente e sem objetivos comerciais. 

Segundo Resende: 

Embora ainda seja restrito a um público, a literatura das fan fictions se aliou 

confortavelmente à Internet, criando uma nova forma de se ler e de se escrever. 

Assim como a nova tecnologia mudou a maneira, inclusive física, de se fazer 

uma leitura; a forma de se escrever também foi modificada profundamente. 



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XVI Congresso de Ciências da Comunicação na Região Sudeste – São Paulo - SP – 12 a 14 de maio de 2011 

 9 

Em primeiro lugar, deixamos de lado a figura do autor intelectual, boêmio, 

intocável, para dar lugar ao autor digital, despreocupado com o reconhecimento 

e normas. Pode-se dizer que qualquer um munido de um teclado e de um 

modem pode ser um autor reconhecido por um grupo. No nosso caso, o dos 

fandoms. Em segundo lugar, a forma da escrita também foi modificada. A tela 

do computador pode ser vista como um suporte rígido, semelhante a uma 

página de um livro, ou uma interface maleável, repleta de hiperlinks. 

Não se trata de uma ditadura do hipertexto. Antes de mais nada, é o leitor – 

seja ele transformado pelas novas mídias ou não – que dá sentido à criação 

literária. No caso apresentado, das fan fics de Harry Potter, é justamente a 

liberdade (limitada pelos próprios autores) presente nas possibilidades 

narrativas – e não tecnológicas – que atrai o maior número de pessoas ao 

exercício de escrever, inventar e modificar. (2006) 

 

As mídias corporativas reconheceram o poder dos fãs, mas também entenderam 

como uma ameaça, já que as fan fictions infringem a propriedade intelectual do estúdio, 

pois não pedem autorização para o uso dos nomes e da marca. Ao mesmo tempo em que 

são acusados de ferir os direitos de propriedade dos estúdios, os fãs acabam 

promovendo a marca, gerando mais fãs e mais lucros para as empresas. 

 

3- Storytelling e os mitos 

 

 Podemos afirmar que a função dos mitos e a do storytelling é a mesma: mostrar 

ao indivíduo qual sua função no mundo e quais valores deve seguir, em discursos 

ideologicamente construídos para manipular, seduzir e persuadir. Segundo Domingos:  

 

Em sentido amplo, portanto, o storytelling não é uma novidade absoluta. É a 

antiga arte de transmitir fatos, reais ou ficcionais, em diferentes tipos de 

suporte, de modo verbal ou não, a fim de emocionar e informar grandes 

públicos e até gerações. São histórias esculpidas em suportes efêmeros, como a 

oralidade de sons articulados ou não; ou a impressão de idéias na areia das 

praias; ou, ainda, aos mais duradouros, como os rabiscos ou pinturas nas 

paredes das cavernas; ou mesmo passando pelas tatuagens na pele narrando 

histórias condensadas em uma simples cena narrativa que provoca um antes e 

um depois; conseguimos, assim, chegar à geração das imagens eletrônicas 

virtuais nos écrans do computador. (2008 p.97) 

 

 

 Os mitos, como narrativas universais tentam transmitir a idéia de um ser humano 

ideal, capaz de superar todas as provações que apareçam durante sua jornada de vida. 

Retomando Barthes: 

“O mito é uma fala. Naturalmente, não é uma fala qualquer. São necessárias 

condições especiais para que a linguagem se transforme em mito. Mas o que se 

deve estabelecer desde o início é que o mito é um sistema de comunicação, é 

uma mensagem. Eis porque não poderia ser um objeto, um conceito, ou uma 

idéia: ele é um modo de significação, uma forma. Será necessário, mais tarde, 
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impor a esta forma limites históricos, condições de funcionamento, reinvestir 

nela a sociedade: isso não impede que seja necessário descrevê-la de início 

como uma forma.”  (2008 p.131) 

 

O homem além de contar a história, também é objeto da narrativa, fazendo com 

que as histórias dos indivíduos dignos de serem modelos, fossem passadas a diante das 

gerações. Antigamente tínhamos Ulisses, Aquiles, Hércules, hoje, temos Luke 

Skywalker, Frodo e Harry Potter. Todos eles são exemplos de superação dos limites e 

amadurecimento espiritual, para que possamos nos inspirar e encontrar o herói dentro de 

nós. 

Carl G. Jung se utiliza do termo arquétipo para designar a forma imaterial à qual 

os fenômenos psíquicos tendem a se moldar, ou seja, modelos inatos que servem de 

matriz para o desenvolvimento da psique. Estes arquétipos seriam as tendências 

estruturais invisíveis do símbolo que criam imagens ou visões que correspondem a 

alguns aspectos da situação consciente. Para Jung essas “imagens primordiais se 

originam de uma repetição constante de uma mesma experiência durante gerações e 

tendem a produzir a repetição e elaboração dessas mesmas experiências em cada 

geração”. (1998) 

A partir deste conceito, podemos definir o Herói enquanto uma figura 

arquetípica, a qual reúne os atributos necessários para superar de forma extraordinária 

um problema de dimensão grandiosa. 

 Os heróis contemporâneos seguem os mesmos moldes dos heróis clássicos e 

continuam desempenhando sua função: servir de exemplo de ética e moral. A vantagem 

que temos hoje é que podemos atingir as pessoas de diversas formas, em diferentes 

faixas etárias e de formas muito mais atraentes e abrangentes. Com Internet, livros, 

games, celulares, filmes, blogs, TV e rádio é praticamente impossível alguém ficar 

excluído do contato com o storytelling. O herói evolui à medida que a cultura da 

sociedade também evolui, acompanhando seus valores, regras e crenças. Ulisses, por 

exemplo, é considerado um herói, embora tenha assassinado os pretendentes de sua 

mulher Penélope, já que na Grécia Antiga a vingança era uma instituição.   

Os heróis vão surgindo de acordo com a necessidade de seu povo, por exemplo, 

na Grécia Antiga os heróis eram guerreiros, valentes e patriotas, pois a sociedade grega 

vivia em função de guerras, conquistas de território e lutas pelo seu povo. Já nos 

Estados Unidos pós-guerra, nos anos 40 e 50 quando predominava o american way of 

life – quando as famílias americanas transmitiam uma imagem perfeita e feliz - os 
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contos de fada Disney traziam a magia de volta para as crianças e adolescentes, 

apresentando heróis sem qualquer traço negativo. Nesta década, os heróis modernos 

continuam valorizando a família, a ética, a moral e a renúncia de seu ego por um bem 

maior, porém de formas adaptadas para atingir o público atual. 

 

CONCLUSÃO 

 

 Podemos concluir que o fenômeno de Transmedia Storytelling tem conseguido 

atingir um grande número de pessoas e gerado lucros gigantescos para as empresas de 

entretenimento. Hoje o storytelling ajuda a difundir tanto as narrativas modernas quanto 

as clássicas conseguindo alcançar um número significativo de pessoas, moldando os 

valores da sociedade atual.  

Com a juventude entrando em contato precocemente com as novas tecnologias, 

o storytelling estará presente em suas rotinas cada vez mais cedo e de diversas formas. 

Seja pela TV, internet, videogames, livros ou filmes, as narrativas acabam atingindo o 

público fazendo com que ele interaja tanto que acabe se prendendo aos personagens e 

adquirindo fidelidade com a marca. O Transmedia Storytelling é um nicho ainda pouco 

explorado pelos comunicadores em geral, porém com os estudos apontando sua enorme 

eficácia e a positiva receptividade e adesão do público com esta modalidade, tudo indica 

que o Transmedia Storytelling vai se aprimorar. Com a inovação constante das 

tecnologias e meios de comunicação, o Transmedia Storytelling continuará a ganhar 

mais força e adeptos com o passar das gerações, já que o uso das múltiplas plataformas 

torna a história cada vez mais atraente e atraindo mais público. 

 Assim o storytelling continuará cumprindo sua função de persuadir o leitor e 

impor valores à sociedade. Com o Transmedia Storytelling as pessoas conseguirão 

transmitir as grandes narrativas durante muito tempo e fazer com que os mitos consigam 

cumprir sua missão de dar explicações aos homens. 
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